
Info-mail til kolonisterne 03. juli 2020 

 

Have 132 til salg samt sommernyt fra bestyrelsen 

Kære kolonister. 

Have 132 er vurderet, og rapporten er godkendt af sælger. Huset sættes derfor til salg, først internt som 

sædvanligt og dernæst efter ventelisten. 

Er du som kolonist i Pindemosen interesseret i huset, se vedhæftede annonce, bedes du hurtigst muligt 

kontakte formanden på tlf./sms 21348786 eller ved at sende en mail til hfpindemosen@gmail.com 

 

SOMMERNYT fra BESTYRELSEN 

Pindemosens bestyrelse holdt møde i går torsdag 2. juli, og det foregik for første gang i denne sæson 

indendørs på kontoret med behørig afstand og håndsprit inden for rækkevidde. Følgende kan være af 

umiddelbar interesse for jer kolonister: 

Der er på nuværende tidspunkt 4 huse til salg og 3 mere på vej, og der inviteres til fremvisning efter 

ventelisten lørdag den 25. juli kl. 10. Fremvisningen vil som første gang i år foregår i mindre hold af hensyn 

til afstandskravet. Der er d.d. 73 personer på vores venteliste, og det stigende antal er i øvrigt en generel 

tendens i hele Nordsjællandskredsen med Solbakken på førstepladsen. 

Havevandringsudvalget går sin anden runde i uge 30, og på det tidspunkt skal alle hække være klippet, jf. 

ordensreglerne. Husk, at højden på hækken maksimalt må være 1,5 meter inde på Pindemosens område. 

Spørg udvalget, hvis du er i tvivl. Inden længe kommer der desuden en særlig hilsen fra 

Havevandringsudvalget. 

Nogle af jer kolonister kan med fordel allerede nu reservere onsdag den 12. august. Bestyrelsen har 

inviteret Arne Backlund i tidsrummet kl. 16-18 på Damgården. Han forhandler Separett toiletter og vil være 

til stede med demonstrationsmodeller, vejledning og rådgivning. Interesserede kan bare smutte forbi i 

løbet af de to timer for at høre og se. Ved samlet køb af flere kildesorterende toiletter vil der være 

mulighed for en form for rabat. Læs mere på www.backlund.dk eller tjek annoncen i Havebladet. Der 

udsendes særlig invitation, når vi kommer nærmere tidspunktet. 

Som lovet på generalforsamlingen er bestyrelsen - ved behov - villig til at indgå en låneaftale for indkøb af 

kildesorterende toilet til de kolonister, der ved udgangen af denne sæson SKAL have et alternativ til et 

campingtoilet. 

Bestyrelsen har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en femårig helhedsorienteret strategiplan 

for store investeringer i Pindemosen, herunder bl.a. etablering af fælleshus med toilet/bad samt sikring af 

vores veje. Planen fremlægges på den ordinære generalforsamling i 2021. 

Husk, at alle kolonister kan indstille kandidater til vores egen Pindemosens Pris indtil den 1. 

september: Pindemosens Pris på 1.000 kr. uddeles hvert år. Prisen tildeles en kolonist, som har gjort en 

særlig indsats for fællesskabet, for trivslen i Pindemosen eller for sin have. Begrundelserne kan fx være en 

indsats eller et initiativ, der kan ses, mærkes eller duftes. Det kan være hjælpsomhed kolonister imellem, 

friske ideer til at lære hinanden bedre at kende eller nyanlæg på fællesarealerne eller i egen have - eller 

noget helt fjerde. Læs mere på http://www.pindemosen.dk/havepraemiering 

Husk at melde tilbage til bestyrelsen, når du/I har afsluttet det projekt, som du/I har fået byggetilladelse til. 
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Har I brug for at tale med repræsentanter for bestyrelsen er muligheden der til åbent kontor på Damgården 

søndag den 12. juli kl. 11-13. Eller ring til formanden på 21348786 kl. 19-21 på tirsdage, onsdage og 

torsdage. Endelig er mailen altid åben og tjekkes en gang dagligt.  

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 6. august. 

Glædelig sommer fra  

Pindemosens bestyrelse 
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